
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 

MAS MOST Vysočiny, o.p.s 

 

Cíle  

Členové  MAS Most Vysočiny, o .p. s. se podílejí na vytváření i naplňování strategie MAS pro 

všestranný rozvoj a obnovu kulturního a přírodního dědictví regionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. 

Naší současnou strategií „Kvalita života“ chceme podporovat vzájemnou komunikaci a spolupráci v 

regionu, která povede k lepšímu využívání místních zdrojů a ke snížení závislosti na zdrojích vnějších. 

Chceme být regionem vzdělaných, komunikujících, podnikavých a spokojených lidí. 

 

 

I. Organizační struktura, orgány MAS 

Orgány sdružení, zaměstnanci 

Nejvyšším orgánem MAS je Valná hromada. MAS má dále Správní radu, dozorčí radu, programový 

výbor, výběrovou komisi. 

 

 

Správní rada MAS: 

Předseda: Mgr. Milan Dufek 

Členové: Josef Březka, Ing.Olga Šmaková, Ing.Alena Vodová, Ing.Zuzana Villertová, Ing.Alois Koukola, 

CSc, Ing.Alois Nováček, Mgr. František Eliáš, Ing. Helena Bučková, Ing.Marie Čejková, Mgr.Naděžda 

Jašová, Ing.Zdeněk Bouček, CSc, Jan Peňáz, Stanislav Doskočil, Jiří Jaša 

 

 

Dozorčí rada: 

Zdeňka Mužátková,Jiří Mrázek, Jiří Skryja, Michael Bezděk, Mgr.Marta Muchová, Mgr.Jana Audy, 

Ing.Bohumil Káňna 

 

 

Zaměstnanci: 

 MAS MOST Vysočiny neměla v roce 2012 žádné zaměstnance. 

Činnost MAS byla zajišťována prostřednictvím členů orgánu MAS a ve spolupráci s manažerkou 

Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko (Mikroregion VMB je zakladatelem a členem MAS MOST 

Vysočiny)  

 

 

 



Změny v organizaci společnosti 

Od listopadu 2012 byly postupně připraveny návrhy změn Zakládací listiny a Statutu MAS. Někteří za 

zakladatelů MAS projevili vůli vystoupit z pozice zakladatele, stejně jako členové správní a dozorčí 

rady. Několik členů z MAS vystoupilo, přihlásili se i noví členové. 

Závěr roku 2012 byl ve znamení intenzivních příprav na změny interních dokladů, orgánů MAS dle 

nové právní úpravy týkající se o.p.s. i dle požadavků členů MAS. Na počátku roku 2013 byl podán 

návrh na změnu údajů v rejstříku o.p.s. 

 

Zapojení MAS do krajského a celostátního sdružení, účast v krajských setkáních MAS a MR 

 MAS MOST Vysočiny se stala členem Krajského sdružení MAS Kraje Vysočina  

 MAS MOST Vysočiny působila v Centru regionálního rozvoje venkova, Mgr. Milan Dufek zde 

zastává funkci místopředsedy. 

 

II. Samostatná činnost MAS 

 

1) Zahájení systematických vzdělávacích kurzů pro seniory 

Evropská unie vyhlásila rok 2012 „Evropským rokem aktivního stáří a mezinárodní solidarity“. 

Důvodem je podpora zdravého stárnutí. Zdravé stárnutí může přispět ke zvýšení účasti starších osob 

na trhu práce, může jim umožnit být ve společnosti déle aktivní, může zlepšit individuální kvalitu 

jejich života. Více let prožitých ve zdraví znamená lepší kvalitu života, větší nezávislost a šanci zůstat 

déle fyzicky a sociálně aktivní. 

MAS Most Vysočiny reagoval na vyhlášení roku 2012 „Evropským rokem aktivního stáří 

a mezinárodní solidarity“ tím, že zahájil pořádání systematických vzdělávacích kurzů pro seniory 

z oblasti Velkého Meziříčí a okolí.  První kurzy byly věnovány jazykovému vzdělávání (angličtina pro 

úplné začátečníky), ovládání počítače a využití internetu. Téměř všichni účastníci zahajovacích kurzů 

měli zájem o pokračování, takže na ně v lednu 2013 navázal druhý běh kurzů. Další budou pokračovat 

na podzim r. 2013. 

Organizací kurzů byla pověřena studentka 3. ročníku dálkového studia Soukromé vyšší odborné školy 

sociální v Jihlavě. Popis přípravy a realizace projektu bude obsahem její absolventské práce. 

 

2) Spolupráce s VŠ Polytechnickou, katedra ces. ruchu, v Jihlavě 

Ve spolupráci s VŠ polytechnickou  v Jihlavě, katedra cestovního ruchu bylo zadáno studentce  2. 

ročníků téma bakalářské práce „Propagace území Mikroregionu Velkomeziřičsko-Bítešsko“ formou 

návrhů tras na výlety. Výsledky práce mohou být využity k propagaci cestovního ruchu 

v mikroregionu. 



3)  MAS Most Vysočiny oslovila NS MAS ČR o přidělení pořadatelství LeaderFESTU 2013. 

 

 

III. Účast ve společných projektech 

1)  Metoda LEADER budoucnost venkova 

Na tomto projektu se účastní: MAS 

- Přemyslovské střední Čechy o.p.s.  

- MAS Vladař o.p.s.  

-  MAS Říčansko o.p.s.  

- MAS Uničovsko, o.p.s.  

-      LAG STRAKONICKO, o.s.  

-  MAS Most Vysočiny, 

- MAS VODŇANSKÁ RYBA  

- MAS Naděje pro Mostecko o.s. 

- MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.  

Projekt byl vybrán k financování, nicméně SZIF Praha následně k žádosti doplnil podmínky realizace, 

které jsou pro MAS nepřijatelné. Situaci řešila Antibyrokratická komise MZe a SZIF. Od projektu 

zapojené masky nakonec odstoupily. 

 

2) Příprava a podání žádosti o dotaci v rámci projektu spolupráce s MAS Havlíčkův kraj 

Cílem projektu „cesty za poznáním“ bylo využití potenciálu území regionů a dále zlepšení povědomí o 

jednotlivých regionech, jejich návštěvnost mezi turisty přijíždějícími do území a v neposlední řadě i 

místními obyvateli. Cílem projektu je rovněž poukázat na krásu a jedinečnost území nejen z hlediska 

přírodních a technických zajímavostí, ale i mezilidských vztahů projevovaných, m.j., v pořádání 

kulturních a společenských akcí. Dalším cílem projektu bylo zkvalitnit zázemí pro pořádání "měkkých 

akcí" včetně výměny a přenosu zkušeností nejen z oblasti cestovního ruchu. Pomocí vytvoření 

webové prezentace obou MAS podpořit zvýšení zájmu o území a v něm působící subjekty- neziskové i 

podnikatelské, které mají možnost návštěvníky obohatit o nové zážitky a vědomosti.  

Projekt nebyl podpořen. 

 

 

 

 



3)  Příprava na podání žádosti o dotaci na projekt v rámci opatření „Získávání dovedností, 

animace a provádění“, pod názvem „Venkov pro Vysočinu – získávání dovedností“. 

Od září 2012 byla zahájena příprava na podání výše specifikované žádosti o dotaci. Po domluvě 

s Radou Mikroregionu VMB byla zpracováním žádosti pověřena manažerka mikroregionu Diana 

Kutnerová, V době zpracování VZ již bylo známo, že žádost byla úspěšná. 

 

 

IV. Integrovaná rozvojová strategie území na období 2014-2020 

V návaznosti na podání žádosti o dotaci „Získávání dovedností, animace a provádění“ zahájila MAS  

spolupráci s  obcemi  v zájmovém území. Vzhledem k tomu, že všechny obce jsou členy Mikroregionu 

Velkomeziříčsko-Bítešsko, který je kolektivním členem MAS, je komunikace snazší. Předseda správní 

rady vystoupil na Valné hromadě dne 17.11.2012, kde specifikoval postup při zpracování ISÚ 

metodou Leader a očekávané formy spolupráce s obcemi, podnikateli, a dalšími subjekty. 

 

 

V. Zpráva o hospodaření  

Výsledek hospodaření MAS Most Vysočiny, o.p.s. za rok 2012 skončil ve ztrátě 7.323,69 Kč.  

Ztráta byla uhrazena z rezervy roku 2011.  

Náklady činily 49.642,44,-Kč, z toho byly náklady 20.545,-Kč na cestovné, na ostatní služby 

(pronájem, poštovné, internet, honoráře, ostatní drobné služby) bylo vynaloženo 28.640,-Kč, na 

ostatní (silniční daň, poplatky) 450,-Kč, bankovní a jiné poplatky činily 7.44,-Kč. 

Příjmy ve výši 42.318,75Kč byly tvořeny příspěvkem a dotací Kraje Vysočina ve výši 30.000,-Kč, 

poplatky za kursy ve výši 12.290,-Kč a úroky ve výši 28,75Kč. 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Milan Dufek 


